Rámcová kúpna zmluva
(ďalej len „Zmluva“)
I.
Zmluvné strany
1.

FantastiCo s.r.o.
so sídlom: Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava
IČO: 46679669
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel Sro, vložka č.81638/B
DIČ: 2023531026
IČ DPH: SK2023531026
č. účtu:
tel. kontakt: +421 948 750 092
elektronická adresa: fantastico@fantastico.biz
v mene ktorej koná: Ján Šimunek, konateľ
(ďalej len „Predávajúci“)

2.

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 42 259 088
Číslo účtu:
registrovaná v registri organizácií cestovného ruchu MDV SR pod č.
28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
v mene ktorej koná Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ
(ďalej len „Kupujúci“)
II.
Všeobecné ustanovenia

1.

Kupujúci ako verejný obstarávateľ a Predávajúci ako uchádzač uzatvárajú túto Zmluvu,
ktorej účelom je určenie podmienok zadávania zákaziek/objednávok počas platnosti
Zmluvy.

2.

Predávajúci bol identifikovaný ako úspešný uchádzať v rámci verejného obstarávania
realizovaného podľa § podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvou kupujúceho
na predloženie ponuky zo dňa 22. 5. 2019, názov zákazky Bratislavské rožky na
prezentačné účely.

3.

Predmet zmluvy sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podmienok stanovených v tejto Zmluvy je Predávajúci
povinný Kupujúcemu dodať tovar a Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň
kúpnu cenu.

III.
Objednávanie a dodávanie tovaru
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný na základe čiastočných
objednávok Kupujúceho dodať Kupujúcemu do prevádzky na Šafárikovom nám. č. 3,
811 02 Bratislava, ak sa nedohodnú inak, v lehote 2 pracovné dni od prijatia objednávky
tovar v zmysle čl. IV. Zmluvy za kúpnu cenu v zmysle čl. V. Zmluvy.

2.

Objednávka musí obsahovať najmä špecifikáciu tovaru podľa prílohy č. 1 k Zmluve,
množstvo tovaru, miesto dodania tovaru (ak je iné ako uvedené v bode 1. tohto článku
Zmluvy), termín dodania tovaru.

3.

Predávajúci sa zaväzuje, že každá objednávka Kupujúceho a podmienky dodania budú
v lehote 24 od jej doručenia Predávajúcemu potvrdené.

4.

Predávajúci je povinný dodať tovar spolu s dodacím listom.

5.

Zmluvné strany si odovzdanie a prevzatie tovaru s jeho špecifikáciou a množstvom
potvrdia na preberacom protokole.

IV.
Tovar
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že tovarom sa na účely tejto Zmluvy rozumejú bratislavské
rožky plnené orechovou a makovou plnkou v typickom tvare vyrobené podľa tradičnej
receptúry, ktorých špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 k tejto Zmluve - Opis
predmetu zákazky.

2.

Kupujúci nie je povinný na základe tejto Zmluvy od Predávajúceho objednať všetok
tovar uvedený v prílohe č. 1 k tejto Zmluve – Opis predmetu zákazky.

V.
Kúpna cena
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný predať Kupujúcemu tovar za
kúpnu cenu, ktorá je špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto Zmluve – NÁVRH CENY.

2.

Súčet kúpnych cien za všetky tovary dodané na základe tejto Zmluvy nesmie presiahnuť
sumu 7 000,- Eur bez DPH resp. 8 400,- s DPH.

3.

Kúpna cena bude Predávajúcim fakturovaná na základe vzájomne odsúhlaseného súpisu
dodaného tovaru, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry.

4.

Kúpnu cenu uhradí Kupujúci Predávajúcemu na základe faktúry Predávajúceho
bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho uvedený v čl. I. tejto Zmluvy.

5.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Kupujúcemu, pričom faktúra musí
spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov a jej súčasťou musí byť potvrdenie Kupujúceho o prevzatí tovaru.

VI.
Zodpovednosť za vady
1.
2.

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar bez vád.
Predávajúci týmto vyhlasuje, že minimálna záručná doba za tovar je 5 dní od
dodania.

VII.
Účinnosť Zmluva
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2020. Ak dôjde k vyčerpaniu
celkovej kúpnej ceny za dodanie tovaru na základe tejto Zmluvy v zmysle čl. V.
bodu 2. Zmluvy pred uplynutím tejto doby, zanikne Zmluva vyčerpaním celkovej
kúpnej ceny.

VIII.
Predčasné ukončenie Zmluvy
1.

Zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby trvania ukončiť dohodou,
odstúpením alebo výpoveďou.

2.

Obe zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak došlo k podstatnému
porušeniu povinností vyplývajúcich zo Zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Zmluvná strana, ktorá od Zmluvy odstúpila, má voči zmluvnej strane, ktorá
podstatne porušila povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, nárok na náhradu
všetkých nákladov spojených s odstúpením.

3.

Obe zmluvné strany môžu Zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je 1 mesiac začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.

IX.
Doručovanie a komunikácia
1.

Zmluvné strany v záujme riadneho a včasné plnenia Zmluvy komunikujú písomne,
ústne, osobne, poštou, elektronicky alebo telefonicky. Kupujúci je oprávnený
objednávky
realizovať
elektronicky
na
adresu
Predávajúceho
fantastico@fantastico.biz. Predávajúci je oprávnený potvrdiť objednávku
Kupujúceho
osobne,
poštou,
elektronicky na
adresu
Kupujúceho
durica@visitbratislava.com alebo telefonicky na t.č. 0918582343

2.

Výpoveď Zmluvy alebo odstúpenie od Zmluvy alebo iný právny úkon, ktorý je
spojený so zmenou právnych vzťahov založených Zmluvou sa považuje za platne a

účinne doručený, ak sa doručuje na adresu sídla zmluvnej strany, ktorá je uvedená
v Zmluve, pokiaľ strany Zmluvy neboli písomne informované o jej zmene.
X.
Záverečné ustanovenia
1.

Pokiaľ v Zmluve nie je upravené inak, právne vzťahy medzi Predávajúcim a
Kupujúcim sa spravujú ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa práv a povinností
vyplývajúcich z tejto Zmluvy budú riešiť prednostne mimosúdnou cestou.

3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.

4.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strany
po jej podpise oboma stranami dostane jedno vyhotovenie.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli,
ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez
akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č. 1 – OPIS PREDMETU
ZÁKAZKY a príloha č. 2 – NÁVRH CENY.

V Bratislave dňa 13.6.2019

V Bratislave dňa 13.6.2019

Predávajúci:

Kupujúci:

FantastiCo, s.r.o.
Ján Šimunek, konateľ

Bratislavská organizácia
cestovného ruchu
Ing. Alžbeta Melicharová
Predseda predstavenstva

Bratislavská organizácia
cestovného ruchu
Mgr. Peter Petrovič
Podpredseda predstavenstva

Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky:
Dodanie typického bratislavského pečiva t.j. bratislavských rožkov plnených orechovou
a makovou plnkou v typickom tvare podľa tradícií (celkovo 10 000 ks, 5000 ks orechových
a 5000 ks makových) na prezentácie na veľtrhoch cest. ruchu, sprievodného programu akcií
v cestovnom ruchu, pre prezentáciu Bratislavských špecialít, atď.
Tovar musí byť konzumovateľný s garanciou čerstvosti po dobu 5 dní od dodania
obstarávateľovi, k čomu musí byť prispôsobené aj balenie rožkov (tovar zabalený ihneď po
upečení a vychladnutí do PP vrecúšok cca. po 10 ks, prípadne podľa potreby verejného
obstarávateľa). Verejný obstarávateľ má právo požiadať o tlač vlastných dizajnových
papierových letákov pripojených k jednotlivým PP vrecúškam. Zabalený tovar musí byť
uložený vo vratných uzatvárateľných a stohovateľných prepravkách cca. po 100 ks,
prípadne tak, aby sa pri preprave nepoškodila kvalita uloženého tovaru. Prepravky budú
vrátené po skončení podujatia. Dodanie Bratislavských rožkov v rámci celej Bratislavy,
prípadne podľa individuálnej dohody aj mimo mesta Bratislava.

Rozpis počtu:
10 000 ks, (5000 ks orechové, 5000 ks makové)
Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Bratislava, Šafárikovo nám. 3, ak nie je
dohodnuté inak, v zmysle konkrétnych objednávok.

Príloha č.2 - Cenník

